
„Długoterminowa i poprawna współpraca, która przynosi efekt wszystkim stronam 
uczestniczącym  oraz prezentuje Słowację jako nowoczesne europejskie państwo
z przepiękną przyrodą, rozwiniętą architekturą, miłymi i ugodowymi ludźmi,
to jest � lozo� a grupy deweloperskiej CREDO.“
RNDr. Daniel Dobrota, prezydent

Grupę deweloperską CREDO obecnie tworzy ponad 10 
spółek, które podczas pięciu lat działalności w swoim 
regionie z przedstawionym konkretnym projektem 
przyczyniają się do rozwoju Słowacji, są przedstawicielami 
kreatywnych rozwiązań a jednocześnie stabilnym i 
niezawodnym partnerem. Dzałalność grupy CREDO 
ukierunkowana jest do dwuch stref dewelopmentu. 
Pierwszą jest budowanie mieszkalnych i polifunkcyjnych 
kompleksów w wybranych miastach słowackich.

Z powodzeniem realizujemy również rekonstrukcje
i nadbudowy w historycznych centrach miast, w których 
współdziałamy z czułością na ochronie zabytków, 
stwarzamy ponadstandardowe możliwości mieszkania.

Drugą strefą naszej działalności są deweloperskie 
projekty ukierunkowane na rozwój ruchu turystycznego. 
Znajdujemy najpiękniejsze miejsca słowackich miast i 
okolic z potencjałem rozwoju ruchu turystycznego gdzie 

respektując okoliczną przyrodę i architekturę stwarzamy 
projekty, które podniosą dane środowisko, przyszłym 
właścicielom przyniosą ciągłe podnoszenie wartości 
swojej inwestycji a przyszłym zwiedzającym zaoferują 
wymagany relaks oraz niezapomniane przeżycia.

„W najciekawszych miejscach  turystycznych Słowacji 
zrealizowaliśmy wiele oblubionych  ośrodków 
wypoczynkowych do których należy Pensjonat Ravence 
albo wiele wyszukiwanych domów wypoczynkowych nad 
brzegiem Liptovskej Mary. Dużym wyzwaniem dla nas są 
przygotowywane innowacyjne projekty dewelopmentu 
kompleksowych resortów wypoczynkowych, które 
przyniosą kompletną ofertę wysoko jakościowych usług 
hotelowych i apartamentowych, obiektów sportowych, 
wellness oraz ośrodkach kongresowych.“

Inż. Jarmila Melichárková, dyrektor wykonawczy

Liptov jest jednym z najpiękniejszych i przez 
turystów najbardziej wyszukiwanym  regionem ruchu 
turystycznego w Słowacji,  przez znawców oznaczony 
był nawet za region z najbardziej szeroką i uniwersalną 
ofertą ruchu turystycznego w ramach Słowacji.

Oprócz prawie nieograniczonych możliwości 
letniej i zimowej turystyki w Zachodnich i Niskich 
Tatrach są w bliskich okolicach naszych zrealizowanych 
i planowanych projektów dwa akwaparki (Aquapark 
Tatralandia, Thermal Park Bešeňová) oblubiony 
ośrodek narciarski Jasná i wiele historycznych 
oraz kulturalnych zabytków jak np. zabytkowy 
rezerwat architektury ludowej Vlkolínec wpisany 
do dziedzictwa światowego UNESCO, Muzeum wsi 
liptowskiej w Pribiline oraz wiele innych atrakcyjności 
ruchu turystycznego.

Więcej informacji o powyższych ale i o innych projektach deweloperskiej grupy CREDO otrzymacie na www.credo.sk lub napiszcie do nas na  o�  ce @credo.sk
Cieszymy się na współpracę i spotkanie z Wami w LIPTOVE. Do zobaczenia.

Kompleks wypoczynkowy Apart Congress & 
Wellness Resort SUNRISE nad brzegiem Liptovskej 
Mary prezentuje całościowy zespół obiektów z 
apartamentowym zakwaterowaniem  a budynkiem 
administracyjnym  hotelowego typu, który zaoferuje 
komfort w indywidualnym lub rodzinnym urlopie w 
każdej porze roku z propozycją sportowych i wellnes 
usług. Na uwagę zasługuje alternatywa możliwości 
korzystania z poza sezonowego organizowania 
konferencji z szeroką skalą możliwości usług 
restauracyjnych, baru i luksusowego wellness centrum.
Kompleksem wypoczynkowym SUNRISE  kierować 
będzie spółka „Orion Residences“, która jest członkiem 
zespołu „Pierre et Vacances“, europejskiego lidera w 
prowadzeniu apartamentów wypoczynkowych.

Jednym z innych przygotowywanych projektów w atrakcyjnym regionie Liptova jest obiekt 
polifunkcyjny LIVE CENTER w Liptovskom Mikuláši.
Wysokościowa dominanta w najbardziej zwiedzanej części miasta zwróci uwagę swoją 
pozycją i optymalnym dojazdem oraz pieszą dostępnością. Nie można przeoczyć obiektu 
z typowym miejskim zakresem, który ma w sobie włączone różne funkcje. Na parterze 
i pierwszym piętrze będą wydziały handlowe, recepcja oraz restauracja. Na dalszych szóstych 
piętrach będzie znajdować się 100 mieszkań o charakterze apartamentowym z których 
zobaczyć można przepiękny widok na okoliczne Tatry i centrum miasta Liptovský Mikuláš. 
Elementem projektu jest trzypiętrowe podziemne parkowanie w garażach suterenu pod 
całą powierzchnią obiektu.
Użytkownikiem apartamentów LIVE Center będzie ponownie renomowana spółka Orion 
Residences, która na podstawie 40 letnich doświadczeń swojej macierzystej spółki „Pierre et 
Vacances“ oczekuje dochodów z wynajmowania apartamentów w wielkości 7% rocznie.
Kupno apartamentu umożliwia przyszłym właścicielom nie tylko możliwość jego 
wykorzystania w celach wypoczynkowych ale również � nansowo korzystne inwestowanie.

Również interesujący projekt ZÁHRADY (OGRODY)
jest nowo wybudowaną lokalizacją przeznaczoną do 
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego 21 
domów rodzinnych. Znajduje się w bezpośrednim 
nawiązaniu na zabudowaną część miejscowości 
Beňadiková. Ekskluzywne działki budowlane są 
atrakcyjne swoją lokalizacją w podgórskim obszarze, 
przepięknym widokiem na Zachodnie i Niskie Tatry, 
przestrzenią i idealną pozycją między miastami 
Liptovský Mikuláš i Liptovský Hrádok w pobliżu ważnych 
ośrodków ruchu turystycznego i autostrady D1. Działki 
są słoneczne ze wszystkimi sieciami inżynierskimi oraz 
różnymi wymiarami (721 – 947 m2). Bonusem projektu 
jest dokumentacja projektowa jednego z trzech typów 
domów rodzinnych według wyboru klienta, która jest 
elementem prawomocnego zezwolenia budowlanego, 
tak więc z budowaniem domu rodzinnego można 
zacząć zaraz po zakupieniu działki.
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